
 قراردادهاي هوشمند  
 در خلق  آن ها نقش و 

 بانک هامنظر از  ارزش

 زهرا ابراهیمی غفار: ارائه دهنده



 

تعریف قرارداد هوشمند 

ضرورت توسعه قراردادهاي هوشمند 

کاربردهاي قراردادهاي هوشمند در صنعت خدمات بانکی 

چالش ها و راهکارها 

پیشنهادي در شرایط تحریم در ایران 

مطالب فهرست  



 پول هاي
رمزي   قراردادهاي 

هوشمند   

 بالك چین

 )به صورت غیرمتمرکز(به عنوان یک دفتر کل براي ثبت متوالی تراکنش ها بالك چین معرفی 
   

BlockChain 2.0 or 
Smart Contracts 

 عنوانبه بیت کوین  رمزي پولمعرفی 
 2009اولین کاربرد عملی بالك چین در سال  



قرارداد هوشمند یک پروتکل تراکنش کامپیوتري جهت اجراي مفاد 
 استقراردادها 

 
 :قراردادهاي هوشمنداهداف کلی طراحی  
  و ضوابط پرداخت، حفظ محرمانگی و مانند شرایط ارضاي شروط معمول قرارداد

 اتمام قراداد 
 اعتمادهاي مورد تصادفی و عمدي و نیاز به وجود واسطهحداقل نمودن استثنائات 

 پایبندي بر اساس قوانین و قواعدي شفاف که به طور اتوماتیک اجرا میشوند•
 عدم نیاز به مراقب ناظر•
 کسب بیشترین بهره با ایفاي نقش خود و عدم تخطی از آن•

هوشمند قرارداد تعریف  

بازي هانظریه   



 
اخیرسال  5در هوشمند گرایش به بالك چین و قراردادهاي روند   

 

 GitHubتعداد پروژه هاي متن بازِ جدید گزارش شده در سایت 
 



 است، راه اندازي شده اتریوم 2015قرارداد هوشمند که در جوالي شایع ترین پلت فرم  

 فرم هاي موجود قراردادهاي هوشمند پلت
 



محدودیت هاي 
 قراردادهاي فیزیکی

 فرایندهاي 
 نامناسب

  

 ریسک هاي
متمرکز   

درتأخیر   
تسویه   

 هزینه سربار

 تقلب
  سالمتهزینه کلی تقلب بیمه غیر 

میلیارد دالر در سال 40بیش از   

میلیون فکس دریافتی  4بیش از   
سندیکاییخصوص وام در  2012در سال    

میانگین زمان تسویه براي وام  
 20سندیکایی در امریکا بیش از 

روز 48روز و در اروپا بیش از   

ها دالر پول در مسدود شدن بیلیون
سیستم تسویه ناخالص آنی بریتانیا 

ساعت آفالین شد 10که به مدت   

میلیارد دالر هزینه هاي   5الی  4تخمین 
پرداختی بازار سهام استرالیا به 

 صادرکننده ها و سرمایه گذران نهایی

 ضرورت توسعه قراردادهاي هوشمند



موارد کاربرد در صنعت خدمات 
 بانکی

بانکداري خرد و 
 بانکداري تجاري

تأمین مالی جمعی براي 
استارتاپ ها و شرکت هاي 

 کوچک و بزرگ

قرض وام 
 رهن

تجارت 
 الملل بین

بازارهاي سرمایه و 
 بانکداري سرمایه گذاري 

زیرساخت بازار 
بورس اوراق 

 بهادار
 عرضه اولیه سهام وام هاي سندیکا



 کاهش زمان شناسایی
 مشتري اولیه  

سندیکاوام زمان تسویه صرفه جویی با کاهش   



کاهش زمان 
 و هزینه

 اتوماسیون

 بازطراحی فرایند

دسترسی تمامی طرفین قرارداد 
 به اسناد فیزیکی حقوقی

 اتوماسیون پشت باجه بانکی

کاهش هزینه  
% 15الی % 6بین   

سیستم هاي 
 مدیریت اسناد

پلتفرم هاي 
بانکداري متمرکز 

سیستم هاي  الکترونیکی 
مدیریت فرایند 

 کسب و کار

+ 
ادارات ثبت  مراجع مالیاتی

 امالك

 سازمان هاي 
 ارایه دهنده

امتیاز اعتباري    

دالر کاهش هزینه میلیارد  6  

کاهش هزینه هاي پردازش وام 
الی  % 11رهنی مشتریان حدود 

22 %  
 4350میانگین هزینه پردازش 
تا  480دالر و در نتیجه کاهش

دالر به ازاي هر وام  960  

رهنی وام صنعت  

 
میلیارد  1.5صرفه جویی حداقل 

 دالر براي وام دهندگان   
میلیون خانه به  6.1از %  64فروش

فروش رفته از طریق وام رهنی در 
در بازار مسکن آمریکا 2015سال   

 
 



 
 محرمانگی قرارداد•

 

 قابلیت همکاري
 قانونی هاي با سیستم 

 و داده بیرونی

 فقدان نظارت 
 و قانونگذاري

 

 
 کمبود متخصص در

 حوزه قراردادهاي 
 هوشمند

 



 گذارياشتراك شرایط به تالش  براي حل مشکل حفظ حریم خصوصی در در   MIT Enigmaپروژه 
 پیشرفتهاستفاده از ساختارهاي رمزنگاري با داده ها   

 آنرؤیت محتواي بدون تراکنش،   تأییدبه دنبال راهی براي  "اثبات دانایی صفر"مفهوم آشنایی به نام 

قراردادمحرمانگی   

 هایی باید بین تمامی اعضا به اشتراك گذاشته شود؟چه داده -1
توان از امنیت و اعتبار داده هاي تأمین شده توسط اوراکل ها اطمینان یافت؟چگونه می -2  

 

 
ها رؤیت بودن رکوردهاي تراکنشقابل 

 براي تمامی اعضا
 

عدم حفظ محرمانگی و خصوصی بودن  منجر به
هاداده  



4 

2 

3 

توسط  Overstock.comفروشی اینترنتی راه اندازي سایت خرده 1
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده جهت صدور سهام شرکت بر 

 چین روي پلتفرم مبتنی بر بالك

هاي انجام اقدامات الزم به رسمیت شناختن دفاتر همگانی تویع شده در دادگاه
 ایالتی در ایالت ورمونت آمریکا 

خلق سیستمی جهت ترجمه خودکار مستندات قانونی به قراردادهاي تالش جهت 
 CommonAccordهایی مانند استارتاپتوسط هوشمند 

سرجی نازارو، استارتاپی که به ساخت اوراکل ها جهت ایجاد قابلیت ارتباط قراردادهاي هوشمند 
پردازدبا با پایگاه داده هاي مورد اعتماد دنیاي بیرون می  

قابلیت همکاري با 
هاي قانونی و سیستم

 داده خارجی



)نویسیقانون و برنامه(هانادر از مهارتنویس، ترکیبی برنامهبه استخدام وکالي نیاز   

حال برگزاري  در   Eris Industriesکرین سرپرست توسعه کسب و کار شرکت 
 و قراردادهاي هوشمندبالك چین جهت فهم توسعه دهندگان براي آموزش هایی 

1 

دانشگاه هاي  و قراردادهاي هوشمند توسط بالك چین تحقیقاتی به گروه هاي تخصیص 
 2 برتر همچون ام آي تی، استنفورد، کرنل و آکسفورد

 کمبود متخصص در حوزه قراردادهاي هوشمند



 هوشمندبه قرارداد  QR-codeکاال از طریق لینک 

 کاال در زمان و مکان مورد توافق به خریدارارائه 
 و اجراي خودکار قرارداد هوشمند  

 حسابوجه از حساب خریدار و انتقال به کسر 
 فروشنده 
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 فروشنده

 بانک کارگزار

 خریدار

بانک گشایش  
 کننده اعتبار

 فرایند گشایش اعتبار اسنادي

 پیشنهاد در شرایط تحریم در ایران

پیاده سازي 
با 

قراردادهاي 
 هوشمند



 

 با تشکر
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